
در دوره دكتري براي  ممتازدانشجويان  بدون آزمون پذيرشتمديد آگهي
  1401 -1402 لوانيمسال 

  دانشگاه صنعتي شريف
در جهت حمايت از استعدادهاي درخشان و در چـارچوب ضـوابط وزارت علـوم، تحقيقـات و     دانشگاه صنعتي شريف 

تعداد محدودي دانشـجو در مقطـع    ،كشورهاي اهدانشگآموختگان ممتاز دوره كارشناسي ارشد از ميان دانشفناوري 
  پذيرد: هاي ذيل ميدر رشتهبه صورت بدون آزمون  1401-1402براي شروع به تحصيل در نيمسال اولدكتري 

  
  هاي تخصصيزمينه  رشته  دانشكده

  شيمي تجزيه، شيمي معدنيشيمي فيزيك،   شيمي  شيمي
  ------  فيزيك  فيزيك

  رياضي  رياضيعلوم 
  رياضي

  علوم كامپيوتر 

-----  
  كاربردي

-----  

  مهندسي برق  مهندسي برق
  مهندسي پزشكي

  قدرت، كنترل ،سيستم، مخايرات ميدان و موج مخابراتالكترونيك، 
  بيو الكتريك

، آب، حمـل و نقـل، محـيط زيسـت     ديريت منـابع راه و ترابـري، مـ  سازه، مهندسي زلزلـه،    مهندسي عمران  مهندسي عمران
  ت ساخت، مديريژئوتكنيك

  مهندسي مكانيك  مهندسي مكانيك
  مهندسي دريا

كنتـرل و ارتعاشـات)،    جامدات)، طراحـي كـاربردي (ديناميـك    مكانيكطراحي كاربردي (
  تبديل انرژي 

   ييهندسي فضام ، ك پرواز و كنترلديناميهاي هوايي، ، سازهجلوبرندگيآئروديناميك،   مهندسي هوافضا  مهندسي هوافضا
  تم هاسبهينه سازي سي  هندسي صنايعم  مهندسي صنايع

   هاي كامپيوتري، هوش مصنوعيافزار، معماري سيستممهندسي نرم  مهندسي كامپيوتر  مهندسي كامپيوتر
مهندســي مــواد و   مهندسي و علم مواد

  متالورژي
---  

مهندســي شــيمي و 
  نفت

  مهندسي شيمي
  مهندسي نفت

  مهندسي شيمي

  
  

  بيوتكنولوژي
پژوهشــكده علــوم و 

  اوري نانوفن
  يك، نانو ساختارها، نانو مواد معدنينانو مواد، نانو الكتر  نانو فناوري



  
  هاي تخصصيزمينه  رشته  دانشكده
  مهندسي سيستمهاي انرژي  مهندسي انرژي

  ايمهندسي هسته
  مدل سازي انرژي

  راكتور
  علوم اقتصادي  مديريت و اقتصاد

  صنعتي مديريت
  توسعه اقتصادياقتصاد بخش عمومي،اقتصاد مالي، 

  مديريت سيستم ها

  
ــي  ــيان مـ ــدمتقاضـ ــت و  تواننـ ــه    درخواسـ ــود را بـ ــدارك خـ ــورت مـ ــه آدر صـ ــي بـ ــايتس الكترونيكـ                  سـ

https://admission.edu.sharif.edu   رسال نمايند.ا 05/02/1401تا  15/12/1400 تاريخ از  
توجه داشته باشند كه ظرفيت و گرايش اين  علوم رياضي و علوم كامپيوتر*متقاضيان پذيرش بدون آزمون مقطع دكتراي 

رشته ها طبق جدول فوق الذكر اصالح و نهايي شده، لذا نسبت به تكميل درخواست پذيرش خود با توجه به جدول فـوق  
  اقدام نماييد.

  :درخواست پذيرششرايط عمومي براي  –الف 
  16 حداقل با معدل ،در رشته مرتبط داشتن مدرك كارشناسي )1
بـراي دانشـجويان    31/6/1401يا گواهي فراغـت از تحصـيل تـا    در رشته مرتبط داشتن مدرك كارشناسي ارشد ) 2

  بدون نمره پايان نامه 17با معدل حداقل  تحصيل كارشناسي ارشد شاغل به 

نخواهـد   مـورد پـذيرش   ،بدون آزمـون  ورودييا غيرحضوري براي  ، نيمه حضوريازيهاي مجمدارك دوره –تبصره 
    بود.

  .قابل بررسي است دو سال اخير كارشناسي ارشد التحصيالنپرونده فارغفقط  )3

  ل پرونده:يمدارك الزم جهت تشك -ب 
    يكارنامه كارشناس تصوير -1
 ارشد يكارنامه كارشناس تصوير -2

 عـدد  2(حـداكثر   رشيهمراه با نامـه پـذ   ،در مجالت يا پذيرفته شده شده پچا تمقاال از كامل ك نسخهي -3
 مقاله مجله قابل محاسبه است.)

مقاله كنفـرانس   عددهمراه با نامه ارائه (حداكثر دو  ،هاي معتبريك نسخه از مقاالت ارائه شده در كنفرانس -4
 قابل محاسبه است.)

 وهشي معتبر.هاي افتخارات علمي و سوابق پژگواهيتصوير -5

مـورد  زبـان  يـك نيمسـال مـدرك     ظرف مدت(به پذيرفته شدگان فرصت داده مي شود  مدرك زبان تصوير -6
 پذيرش ارائه دهند)اداره را به  قبول دانشگاه

در مرحلـه   مي باشد، كه به صورت اينترنتيريال  1ر300ر000 هزينه ثبت نام در دكتراي بدون آزمون مبلغ -7
 . خواهد شد ر پرداختاز طريق سايت مذكو نهايي

 



مبلـغ پرداختـي عـودت     ،بدون توجه به شرايط اعالم شده، مداركتذكر: در صورت واريز هزينه بررسي 
  داده نخواهد شد.

  گردد:موارد زير در پذيرش دانشجويان امتياز محسوب مياشتن د
  )100ر ي( ز يكارشناس يرتبه آزمون سراسر يگواه -1
  )رشتهدر  اول تا سومارشد (  يكارشناس يرتبه آزمون سراسر يگواه -2
 )مربوطه رشتهدر  يسوم (دوره كارشناس اتاول  يليتحص يرتبه ها يگواه -3

  )مربوطه رشته در ارشد يسوم (دوره كارشناس ات اول يليتحص يرتبه ها يگواه -4
 ييدانشجو يادهايدر المپ رتبه اول تا سوم يگواه -5

   يدانش آموز يادهايدر المپالمللي مدالهاي طال، نقره و برنز بينيا  طالي كشوري مدال يگواه -6

 جوان ياول جشنواره خوارزم رتبه يگواه -7

 يخوارزمالمللي بينرتبه اول تا سوم جشنواره  يگواه -8

 المللي معتبر (مورد تاييد وزارت علوم)مدال يا رتبه در مسابقات علمي بين يواهگ -9

 افزارينرم افزاري  والمللي تيمي سختعلمي بينمعتبر قات مساب گانزيدگبر -10

  پژوهشي به تشخيص كميته تخصصي مربوطه در دانشگاه.–ساير دستاوردهاي علمي   -11
  

  لطفاً به نكات زير توجه فرماييد:متقاضيان گرامي 
  ل ندارند.نيازي به تهيه گواهي هاي رتبه يا گواهي فراغت از تحصي دانشگاه شريف*دانشجويان  

صورت از هر دو رشته لغـو درخواسـت صـورت    توانند در يك رشته درخواست بدهند، در غيراينداوطلبان فقط مي) *
  .خواهد گرفت

) آموزش كشور فناوري (سازمان سنجش وتحقيقات  ،دانش آموختگان منوط به تاييد وزارت علومنهايي پذيرش *

  خواهد بود.
شود و نه  به متقاضياني با شرايط برجسته اعطا مي در چارچوب مقررات هپذيرش بدون آزمون امتيازي است ك*

حقي كه مورد مطالبه باشد. از اين رو، متقاضيان امكان اعتراض نسبت به معيارها و نحوه ارزيابي دانشگاه براي 
  .معرفي پذيرفته شدگان را ندارند

  *به مدارك ناقص ترتيب اثر داده نخواهد شد.
هرگونه عدم صداقت در درج اطالعات داوطلب، درخواست وي ملغي و عواقب آن به عهده *در صورت مشاهده 
  داوطلب خواهد بود.

  ارسال نماييد. htso@sharif.edu*درصورت بروز هرگونه مشكل و يا سوال مي توانيد ايميل خود را به آدرس 
  .  اداره استعدادهاي درخشان -ه صنعتي شريف ـ معاونت آموزشي و تحصيالت تكميليدفتر: خ آزادي ـ دانشگا نشاني

  66165044تلفن:   
                                                                 1458889694كد پستي: 

 درخشان ياستعدادها  گروه جذب و هدايت                                                                                                 

  انشگاه صنعتي شريفد      


